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כפרים שסתם הוא ימשמש כאחראי -מטעם
חברת הספקה.
״נכון,״ איישר ייוסף ■שוורץ ,״חכרתי <אד־
ימה בכפר חרי״ף. ,אבי זח היח כטובה
עבור רחמים לוי. .אני רק חכרתי בשבילו
יאת האדמות .בסליל ,אני לא חבר ממשלה,
ומותר לי לעשות ■עסקים.״
לטענתו של שוורץ ,הוא אינו ׳מרוויח
פלל !מעיסקות ואלה .״רק עשיתי טובה
לחבר׳ כדי שאלה שמקנאים בו בכפר לא
יפתחו א!ת הסה. ,אני אישית לא הרווחתי
גרוש,״ הוא אומר .מסתבר כי לא זו בלבד
ששוורץ לא הרוווח אגורה שחוקה בעיס־
קות ואלה — לטענתו כמובן — הוא כנראה
.גם הפסיד ססומים ניכרים .בספטמבר
. 1973העביר יוסף שוורץ לפקודת כפיר
הרי״ף .דרך סניף בנק לאומי בגדרה ,צ׳ק
איזשי בסכום של , 10אלפים לירות .לא
ניתן היה לקבל ׳מפי שוורץ הסבר יברור
לסיבת מתן הצ׳ק הזה ׳ואחרים ,ונותר
רק להניח כי האיש הוא נדבן מופלג,
כתורם מכספו לכפר שבתחום טיפולו.
רחמים לד עצמו. .אינו ׳מתכחש לקשריו
העיסקייס עם יוסף שוורץ .״נכון,״ סיפר,
״היינו שותפים במשך סטה ישנים .יאז מה י
■שוורץ לא הרוויח פה הרבה כסף .אתה
חושב שבחברת הספקה לא ידעו על כך י
ושוורץ היה יבול לעזוב את החסרה ׳ולע
שות את העסקים בעצמו ,אבל שם לאף
אחד לא היה איכפת.״ לרחמים לוי לא
היה וברור ,שלולא ׳תפקידו בהברת הספקה
הדואגת לאשראי ולציוד לחקלאים ,היה
שוורץ מתקשה להסתדר בעולם העסקים.
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^ פי יהודה רוזן ,מנהל חברת הספקה
 ■1והממונה של שוורץ ,היה טיעון שיונה
מזה של יפקידו הבכיר .״אסור בתכלית
האיסור לאיש מהעובדים בחברה לבצע
עיסקות פרטיות עם הכפרים שבתחום
טיפולו,״ פסק המנהל ,״וזה מלבד העובדה
שאמד להחכיר אדמות ;בכלל .לי ,אישית,
לא היה ידוע ששוורץ מבצע עיסקות
כאלה.״
טעינתו האחרונה של ,רוזן עוררה רק
׳גיחוך בין חברי כפר הרי״ף ,אולם רוזן
הבטיח חגיגית  :״אם ■אדע שאחד העובדים
בחברת הספקה קיים עיסקות כאלה תוך
ניצול מעמדו ,לא ׳אהסס להכניס את ה־
מישטרה לתמונה ,׳שיבדקו את הקשרים
יבינו לבין שותפיו.״
כאשר ׳נשאל ייוסף שוורץ להיקף העיס־
קות שביצע בכפר הרי״ף ,לקה בשיכחה
חלקית .״אני :סבר לא זוכר,״ יטען הפקיד.
רחמים לוי היה החלטי יותר באשר נשאל
׳שאלה זהה .״זה לא עניינו של אף אחד,״
פסק החקלאי.
חברי המושב !מעריכים את היקף העים-
קות ,בסך של שניים עד ארבעה מיליון
ליחות !בשנה האחרונה לבדה .ומלבד הח
כרת שדות תבואה בוצעו עייסקות כאלח
גם בשיטתי כותנה ,ובסדיחכל עיבד רח-
ימים לוי ,שהוא חקלאי חרוץ ללא ספק,
,כאלפיים דונמים משיטחי הכפר בעוד ש 
חברים אהדים בכפר נענו ,בשלילה כאשר
ביקשו שיטחי קרקע לעיבוד .מה שמד
איג יאת החברים ׳במיוחד הוא ש״לא ■ראינו
בסיפרי המאזנים ישל הכפר את הרווחים
מתעיסקות האלה ,לא קיבלנו שום חלוקת
רווחים! ,ואנו בספק !אם מם־הכנסה בכלל
יודע על העייסקות,״ !אמיר מושבניק שהעז
להציץ בסיפרי המאזנים של הכפר.
עיסקותיו המפולפלות של יוסף ושוורץ
׳נערכו לא רק ׳בכפר הרי״ף .הוא ביצע
עיסקות מסוג זה בשורה ארוכה של מו
שיבים שחיו בתחום אחריותו מטעם חברת
הספקה .גם כשנשאל לפירוט שמות הפד
׳קומות הנוספים בחם חכר אדמות ,לקה
הפקיד במחלת השיבחה .״אני חוכר בהר
בה :מקומות,״ סיפר בחיוך תמים ,״אבל
אני כביר לא זוכר באיזה יישובים זח
היה.״ עזרו לו בעייסקיות אלח ואחרון ארצי
מניד־בנים ויצחק קידרון ממגשימים׳ ש 
נהרג לפני שלושה שבועיות בתאונה.
שוורץ מכחיש כי העניק אשראי ׳מוגדל
או !מועדף ,או שהעניק יחם מיוחד במים־
גרת תפקידו בחברת הספקה לשותפיו
החקלאים בעייסקות החכרת הקרקעות .״לא
עשיתי דבר כזה ■מעולם,״ אמר בתוקף.
רק חקירה סקשטדתית ,או חקירה אוב
ייקטיבית של מישרד החקלאות ,יוכלו לה
רים את המסך ומעל ׳לקרחון האדיר שיל
העיסקות יהללו החובקות ,כפי ׳שמסתמן,
מיספר רב של כפרים בדרום הפרוע.
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